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کوتاه اقتصادی

* بر اس��اس آمارهای رسمی اعالم شده توس��ط سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( ایران در ماه نوامبر 2013 و پس از عربستان 
همچنان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک محس��وب می ش��ود. 
گزارش س��ازمان اوپک مبتنی بر آمارهای رسمی اعالم شده از سوی 
کشورهای عضو این سازمان حاکی از این است که عربستان با تولید 
نف��ت روزانه 9 میلیون و 746 هزار بش��که در رتبه اول و پس از این 
کش��ور ایران با تولید س��ه میلیون و 300 هزار بشکه در روز در رتبه 

دوم تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک قرار دارند.
* حسن یونس سینکی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت استعفای خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تقدیم کرد. وی دیروز پس از استعفا دیگر در دفتر کار خود در 
معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر 
نش�ده، این در حالی اس�ت که مس�ئوالن روابط عمومی این 
وزارتخانه در تماس خبرنگار مهر از این موضوع ابراز بی اطالعی 

کردند و در عین حال، این موضوع را تکذیب نکردند.
* قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت: واگذاری های 
مصوب در قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از روز دوشنبه - نهم 
دی ماه - آغاز می شود و بر اساس آخرین توافقات مجلس با دولت، این 

قانون به صورت کامل از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد.
* به منظور تقدیر از استقبال هم میهنان، جشنواره پذیرندگان 

شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس�ارگاد، در این جشنواره که 
از دی ماه سال جاری تا اردیبهشت سال 1393، به مدت 5 ماه 
برگزار می شود، به صدها پذیرنده فعال، بر اساس تعداد و مبلغ 
تراکنش به ص�ورت ماهانه، جوایز ارزنده ای به قید قرعه اهدا 
خواهد شد. دارندگان دستگاه های کارتخوان شرکت پرداخت 
الکترونیک بانک پاس�ارگاد به ازای هر تراکنش خرید بیش از 
200/000 ریال یک امتیاز و همچنین به ازای هر 10/000/000 ریال 
از مجم�وع مبالغ تراکنش ماهانه نیز یک امتیار دریافت کرده 
و با حداقل 30 امتیاز، ضمن ش�رکت در قرعه کشی ماهانه، به 
قید قرعه از جوایز نفیس�ی از قبیل ال ای دی 50 اینچ، اعتبار 
خرید لوازم خانگی، تبلت، نیم سکه بهار آزادی، کمک هزینه 

سفر به کیش و کارت هدیه بهره مند می شوند.
* ب��ا اج��رای عملی��ات کابل برگ��ردان ارتباط تلفنی مش��ترکین با 
پیش شماره های 7732 الی 7735، 7711 الی 7714، 7779، 7778، 
7796، 7739، 3374 الی 3377، 3337 الی 3339، 6510 الی 6519، 

6559، 3961 از امروز به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.
* بیش از 303 هزار مشتری در سامانه بانکداری اینترنتی بانک 
صادرات ایران عضو فعال می باشند.  به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران این بانک در راستای ارائه خدمات مطلوب 
و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت فناوری های جدید، 
ارائ�ه خدمات بانکداری اینترنتی متنوع را بر پایه بس�ترهای 

اینترنتی امن در دستور کار قرار داده است.
این خدم�ات بدون محدودیت مکانی و زمان�ی ارائه می گردد 
و دارای قابلیت ه�ای فراوان�ی از جمل�ه انتق�ال وج�ه، رویت 
صورتحس�اب، تعیین مبلغ چک، پرداخت اقس�اط، پرداخت 

قبوض و... می باشد.

با موافق�ت هیئت وزیران 
و ب�ر مبن�ای سیاس�ت های 
برخ�ی  از  دول�ت  حمایت�ی 
اقشار جامعه، دو سبد کاالیی 
رایگان تا پایان س�ال جاری 

ارائه می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، این س��بد کاال به شاغالن 
و بازنشستگان دولت و نیروهای 
روزنامه نگاران،  کارگران،  مسلح، 
هنرمن��دان،  و  ران  خبرن��گا
دانش��جویان متاه��ل، ط��الب و 
تحت  خانواره��ای  سرپرس��تان 
پوش��ش کمیته امداد امام)ره( و 

بهزیستی ارایه خواهد شد.
این س��بد کاال ش��امل: 1/8 
کیلوگ��رم روغن نباتی مایع، 10 
کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت 
م��رغ، 800 گ��رم پنی��ر و 1/8 

کیلوگرم تخم مرغ است.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد 
مش��ترک وزارتخانه های صنعت، 
معدن و تج��ارت، امور اقتصادی 
و دارای��ی، تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماع��ی و معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رئیس جمهور 
و به اس��تناد اصل یکصد و سی و 
هشتم قانون اساسی تصویب کرد، 

کلیه شاغالن و بازنشستگان دولت 
و نیروهای مسلح اعم از کارکنان 
رسمی، پیمانی و قراردادی، کلیه 
کارگران مشمول قانون کار و قانون 
روزنامه نگاران،  اجتماعی،  تامین 
خبرن��گاران و هنرمن��دان )ب��ه 
تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی( و دانشجویان متأهل )به 
علوم،  وزارتخانه های  تش��خیص 
تحقیقات و فناوری و بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی و 
دانش��گاه آزاد اسالمی( و طالب 
)ب��ه تش��خیص مرک��ز مدیریت 
حوزه های علمیه( و سرپرس��تان 
خانوارهای تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیس��تی کشور مش��مول این 

تصویب نامه هستند.
همچنین، قض��ات و اعضای 
و  دانش��گاه ها  علم��ی  هیئ��ت 
موسسات آموزش عالی از شمول 
این تصویب نامه مستثنی هستند.
بر این اساس، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز 
به انتخاب ب��ن کاغذی یا کارت 
الکترونیک برای تحویل کاال است.

بر اساس این مصوبه، دولت؛ 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
را موظف کرده است فهرست افراد 
موضوع مشمول را از دستگاه های 
اجرایی ذی ربط دریافت و پس از 
راستی آزمایی و پاالیش به وزارت 
صنعت معدن و تجارت اعالم کند.

و  دف��اع  وزارت  همچنی��ن 
پشتیبانی نیروهای مسلح موظف 
است آمار کارکنان و بازنشستگان 
خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی اعالم کند.
بر این اس��اس، دستگاه های 
اجرایی که آمار مش��موالن واجد 
شرایط آنها توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اعالم می شود، 
موظفند نسبت به دریافت بن از 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 

اقدام کند.
دستگاههای اجرایی موظفند 
در مهلت تعیین ش��ده توس��ط 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
نسبت به تسویه حساب بن ها با 

وزارت مذکور اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه، معاونت 
برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رئیس جمهور موظف است اعتبار 
م��ورد نی��از جهت اج��رای این 
تصوی��ب نامه را تا س��قف مبلغ 

پانزده هزار میلیارد ریال از محل 
ردیف ه��ای متفرق��ه تامین و در 
اختی��ار وزارت صنعت، معدن و 

تجارت قرار دهد.
صنع��ت،  وزارت  همچنی��ن 
مع��دن و تجارت مجاز اس��ت به 
منظور تسریع و تسهیل در تامین 
اقالم سبد کاال، نسبت به پرداخت 
علی الحساب بخشی از اعتبارات به 

مباشرین تامین اقدام کند.
در همی��ن حال ی��ک مقام 
مس��ئول در وزارت صنع��ت در 
گفت وگو با ف��ارس در خصوص 
نح��وه توزی��ع دو س��بد کاالیی 
اظهار داش��ت: منابع م��ورد نیاز 
این دو س��بد کاالیی در حساب 
یارانه ای افراد ش��ارژ می شود تا با 
مراجعه به فروش��گاه های تعیین 
ش��ده اقدام به دریافت سبدهای 
کاالیی که بس��ته بندی ش��ده و 

آماده است، کنند.
وی در پاسخ به این سوال که 
آیا ای��ن امکان وجود دارد تا این 
مبالغ به اشکال دیگر مورد خرید 
و فروش ق��رار گرفته و یا قدرت 
نقدشوندگی داشته باشد، اظهار 
داش��ت: اعتبار ای��ن کارت های 
بانک��ی فق��ط در فروش��گاه های 

تعیین شده و فقط برای دریافت 
سبد کاالیی کسر می شود.

ای��ن مق��ام مس��ئول گفت: 
مصرف  تعاون��ی  فروش��گاه های 
)اس��کاد(،  دول��ت  کارکن��ان 
مصرف  تعاون��ی  فروش��گاه های 
روستائیان، فروشگاه های تعاونی 
مصرف فرهنگیان، فروشگاه های 
زنجیره ای س��په، فروش��گاه های 
زنجی��ره ای اتکا، فروش��گاه های 
زنجیره ای رفاه و چند فروش��گاه 
جمل��ه  از  دیگ��ر  مجموع��ه  و 
زیرساخت های توزیع سبد کاالیی 

هستند.
از س��وی دیگ��ر علی محمد 
گودرزی مش��اور وزیر صنعت و 
تج��ارت به مهر گفت: کارت های 
بانکی سرپرس��تان خان��وار برای 
دریاف��ت کاالهای مزبور در 100 
هزار نقطه توزیع در کشور قابلیت 

اجرا خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس 
طراحی انجام شده، هیچ امکانی 
وجود ندارد که فردی بتواند به جز 
بسته  کاالیی، پولی را دریافت کند 
افزود: نزدیک به 15 میلیون نفر 
واجد ش��رایط دریافت کاالهای 

مزبور هستند.

نحوه دریافت سبد کاالیی دولت
اعالم شد

ص�ادرات  وزن�ی  می�زان 
کاالهای غیرنفت�ی طی 9 ماه 
س�ال جاری نس�بت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش یافت، 
ام�ا از نظ�ر ارزش 8 درص�د 

کاهش داشته است.
به گ��زارش گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، میزان وزنی صادرات 
غیرنفتی 65 میلیون و 999 هزار 
تن بوده که 11/08 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش 

نشان می دهد.
گ��زارش:  ای��ن  اس��اس  ب��ر 
س��نگ آهن به ارزش یک میلیارد 
و 33 میلی��ون دالر، متان��ول ب��ه 
ارزش 877 میلی��ون دالر و اوره 
ب��ه ارزش 866 میلی��ون دالر از 
عمده ترین اقالم صادراتی در این 

مدت بوده اند.
این گ��زارش در خصوص آمار 
ص��ادرات غیرنفت��ی ب��ه تفکیک 
محص��والت  گازی،  میعان��ات 
کااله��ا  س��ایر  و  پتروش��یمی  
می افزاید: در این مدت از مجموع 
صادرات غیرنفتی کشور 6 میلیارد 
میعان��ات  دالر  میلی��ون  و 363 

گازی، 8 میلی��ارد و 116 میلیون 
دالر محصوالت پتروشیمی و 14 
میلیارد و 761 میلیون دالر به سایر 
کاالها اختصاص داشت.در مجموع 
طی 9 ماه سال جاری 29 میلیارد 
و 241 میلیون دالر کاال به خارج 
کشور صادر شد که نسبت به مدت 
مشابه پارس��ال بیش از 8 درصد 

کاهش داشته است.
بر اس��اس این گ��زارش: در 9 

ماهه س��ال ج��اری 22 میلیون و 
409 هزار ت��ن کاال به ارزش 33 
میلی��ارد و 266 میلیون دالر وارد 
کش��ور شده که این میزان نسبت 
به مدت مشابه به لحاظ وزنی 25 
درصد و از حیث ارزش 17 درصد 

کاهش نشان می دهد.
واردات گسترده برنج

تازه تری��ن آمار گم��رک ایران 
از واردات گس��ترده برنج در سال 

جاری حکایت دارد؛ به طوری که 
در 9 ماهه امس��ال حجم واردات 
برنج به کشور با رشد خیره کننده 
67/52 درص��دی بال��غ ب��ر یک 

میلیون و 507 هزار تن شد.
همچنی��ن در همی��ن مدت 
ارزش واردات برنج کشور با افزایش 
ش��دید 99/03 درص��دی به یک 
میلیارد و 764 میلیون دالر رسید. 
برنج در 9 ماهه سال جاری از نظر 

ارزش��ی 5/3 درصد از کل واردات 
کش��ور را به خ��ود اختصاص داد. 
این در حالی است که در 9 ماهه 
مش��ابه در سال 1391 برنج سهم 
2/2 درصدی در کل واردات کشور 

داشت.
مطابق انتظار، هند اصلی ترین 
صادرکنن��ده برنج ب��ه ایران در 9 
ماه��ه 1392 بود؛ ب��ه طوری که 
65/91 درصد از کل حجم واردات 
برنج ایران در مدت زمان یاد شده 
به صورت مس��تقیم از این کشور 
بوده اس��ت، امارات با سهم 9/97 
درصدی و پاکس��تان نیز با سهم 
واردات  کل  از  درص��دی   9/13
برنج ایران در رده های بعدی قرار 

گرفتند.
از س��وی دیگر با توجه به این 
که در هش��ت ماهه امسال معادل 
یک میلیون و 385 هزار تن برنج به 
ارزش یک میلیارد و 609 میلیون 
دالر وارد کشور شده بود می توان 
نتیجه گرفت که در آذرماه س��ال 
ج��اری معادل 122 هزار تن برنج 
به ارزش تقریبی 155 میلیون دالر 

وارد کشور شد.

گمرک: طی 9 ماه میزان وزنی صادرات غیرنفتی افزایش یافت

وزیر راه و شهرس�ازی گفت: 
جامعه به صورت قطبی شده است 
و فاصله قیم�ت خانه از جنوب تا 
شمال شهر تهران حداقل 10 برابر 
فاصله دارد و ای�ن بی عدالتی در 

شهر فریاد می زند.
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی 
دیروز در  نشست هم  اندیشی اساتید 
معماری و شهرسازی با بیان این که ما 
برای عدالت و انقالب فرهنگی انقالب 
کردیم، اظهار کرد: نباید به توسعه فقر 

شهری بی توجه باشیم.
وی در این نشست که با رویکرد 
حق��وق  و  - شهرس��ازی  معم��اری 
ش��هروندی برگزار ش��د، پای��ان نگاه 
کالب��دی بر مس��ائل شهرس��ازی را 

خواستار شد.
آخوندی افزود: مدت ها بر موضوع 
کالبد شهری و شهرسازی فکر کرده ام 
و آنچ��ه بیش از هر چی��ز موثر بوده 
تاثیر ش��هروندان بر شهر و تاثیر شهر 
بر شهروندان است که در حال حاضر 
مش��خص نیس��ت کدام یک رخ داده 

است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره 
ب��ه طرح ه��ای جام��ع و تفصیلی در 
کش��ور و تراکم ساختمان و جمعیت 
که عمدتا در کالبد ش��هر موثر است، 
گفت: با گذش��ت زمان متوجه شدم 
کالبد ش��هر نیاز به سازمان اجتماعی 

و شهروندنگری دارد.
به گفته وی در تمام فرآیندهای 
تصوی��ب طرح ه��ای ش��هری اعم از 
منطقه ای و ناحیه  ای، جامع و تفصیلی، 
نگاه فنی وجود داشته و الزم است نگاه 
بروکراتی��ک نیز در ای��ن میان وجود 

داشته باشد.
آخوندی با بی��ان این که در یک 
نظام حکمروایی ملی جایی نداریم که 
شهروندان در این فرآیند ها اعالم نظر 
و مش��ارکت کنند، اظهار کرد: جایی 
ب��رای تصمیم گیری ی��ا اجرای کارها 
توسط ش��هروندان وجود ندارد و این 
مسئله ای است که مدت هاست مرا به 
خود مش��غول کرده که آخر کار جای 

شهروندان در شهر کجاست؟

وی گفت: در جامعه غلبه ماشین 
بر ش��هروندان بیش از هر چیز دیده 
می ش��ود؛ به گونه ای ک��ه در حداقل 
تعری��ف حقوق ش��هروندی تردد یک 
شهروند با امنیت در پیاده رو نیز باید 

مورد توجه قرار گیرد.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان 
ای��ن که بای��د توجه کرد چ��ه راهی 
برای ساخت وسازهای شهری در نظر 
گرفته می ش��ود، اظهار کرد: باید دید 
این ساخت وس��ازهای در حال انجام 
برای رفاه حال ش��هروندان اس��ت یا 

مجموعه ای از ساخت وسازها؟
او با اش��اره به وضعی��ت آلودگی 
هوا، مش��کالت آب، امنیت اجتماعی، 
ترافیک و سایر مسائل در شهر تهران 
گفت: بسیار مهم است که بدانیم کالبد 
برای شهروندان اس��ت یا شهروندان 

برای این کالبد هستند.
آخون��دی یکی دیگر از مهم ترین 
مسائلی که باید در شهرها به آن توجه 
ش��ود را فقر شهری و عدالت عنوان و 
اظهار کرد: در س��ال های ا خیر کلیت 
محور به اختصاص یارانه ها تقلیل یافته 
و تا حدی نیز ساخت وساز مسکن مهر 
در میان بوده که اکنون به نظر می رسد 
به عدالت رسیدیم.آخوندی با اشاره به 
موضوعات مطرح شده درباره مسکن 
مهر گفت: در ای��ن باره صحبت های 
زیادی ش��د که یکی از آنها داس��تان 
توس��عه فقر در کش��ور است که این 
توس��عه فقر شهری تا 30 سال آینده 

بر کشور اثرگذار است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به 
ساخت واحدهای مسکونی مهر اظهار 

ک��رد: چگونه می ت��وان مجموعه های 
300 ه��زار نف��ری ب��دون س��ازمان 
اجتماعی و الگوی همسایگی در یک 
محیط جمع شوند و ما بتوانیم مردم 
را به صورت کاال در شهرها قرار دهیم 
چرا که این موضوع نیازمند گفت وگوها 

در مجامع علمی و بنیادین است.
به گفته آخوندی، با ساخت مسکن 
مهر به یکباره 8600 هکتار به اراضی 
ش��هرها اضافه شده که این امر بیانگر 
این است که مسئله ای به مفهوم هویت 

شهری وجود ندارد.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم 
در شهرس��ازی را مقی��اس حکومت 
عن��وان کرد و گفت: حکومت مرکزی 
و حاکمیت ملی کامال بر اساس قانون 
اساسی تعریف ش��ده اما پس از گذر 
از ای��ن مرحله حکوم��ت محلی دیده 

نمی شود.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود: نگاه 
ش��هری مختص همان ش��هر است و 
نباید با قالب شهر مشهد به شهرهایی 
همچون یزد و اهواز نیز نگریست چرا 
که باید رقابت میان شهرها ایجاد شود 
و الزم��ه این موض��وع تعریف حقوق 

شهروندی است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره 
به قانون تقس��یمات کش��وری که تا 
میزان دهیار پایین آمده است، گفت: 
متاس��فانه به تقس��یمات محلی قائل 

نیستیم.
آخون��دی در ادامه ب��ه مدیریت 
خدماتی ب��ا نظام مدیریت سیاس��ی 
اشاره و اظهار کرد: این دو نظام موازی 

یکدیگر هستند.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
فاصله 10 برابری قیمت خانه از جنوب تا شمال تهران

رئیس کل بیمه مرکزی از انجام 
اصالحات بر روی الیحه قانون بیمه 
اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه 
موتوری از سوی این نهاد نظارتی 

بر صنعت بیمه خبر داد.
محمد ابراهیم امین در گفت وگو 
با ایسنا با بیان اینکه الیحه قانون بیمه 
اجباری ش��خص ثالث را از دولت پس 
گرفتیم تا اصالح��ات جدید را نهایی 
کنی��م،  گف��ت: اصالحات��ی را در این 
الیحه پیشنهاد کردیم تا در حق بیمه 
ش��خص ثالث ریسک خودرو و راننده 

لحاظ شود.
بنابرای��ن گزارش: قان��ون اصالح 
قانون بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی 
در مقاب��ل ش��خص ثالث ک��ه مدت 
آزمایشی 5 س��اله اش در شهریور ماه 
س��ال جاری به اتمام رس��ید نیازمند 
اصالحاتی بود که به دلیل قرار گرفتن 
در فضای انتخابات نه دولت گذش��ته 
الیحه اصالحی آماده شده را به مجلس 
ارائه کرد و نه نمایندگان مجلس فرصت 
کردند تا طرح آماده و اعالم وصول شده 
در اس��فند 91 را بررسی و در صحن 
علنی مطرح کنند، لذا با تغییر دولت، 
نمایندگان مجلس برای جلوگیری از 
بروز مش��کالت، این مدت آزمایشی را 

تا سال آینده تمدید کردند.
برهمین اس��اس نیز بیمه مرکزی 
در دوره ریاس��ت جدید، الیحه آماده 
ش��ده قبلی را از دول��ت پس گرفته و 
نظرات جدیدی در آن پیشنهاد کرده 
است، نظراتی که حق بیمه پرداختی 
از سوی بیمه گذاران جهت بیمه کردن 
خودروهایشان را واقعی می کند چرا که 
در حال حاضر خودروهای دارای ایمنی 
پایین و ریس��ک باال ب��رای تصادف و 
همچنین رانن��دگان پرخطر به همان 
اندازه حق بیمه پرداخت می کنند که 
رانندگان کم خطر و خودروهای سالم.

لذا پیش��نهاد لحاظ شدن ریسک 
خودرو و راننده در قانون بیمه شخص 
ثال��ث گامی بلند ب��رای جلوگیری از 
ایجاد حوادث و هزینه های جانی، مالی  
فرهنگی و اجتماعی به همراه خواهد 
داشت و با اعمال آن بخشی از آرامش و 
امنیت توسط بیمه اجرایی خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد
اصالح قانون

بیمه شخص ثالث 
براساس ریسک 
خودرو و راننده مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: قرار 

است به 80 هزار بازنشسته کشوری وام 2 میلیون تومانی پرداخت شود.
حسن مس��افری با بیان اینکه به منظور رفع نیازهای اقتصادی بازنشستگان 
میزان وام بانکی افزایش یافته، اظهار داش��ت: بر همین اس��اس مقرر  شده به هر 
یک از بازنشستگان واجد شرایط که تاکنون وام دریافت نکرده اند تا سقف اعتبار 
تخصیص یافته مبلغ 2 میلیون تومان وام با کارمزد 4 درصد در س��ال و اقس��اط 
36 ماه پرداخت شود.وی گفت: اخیرا مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری طی 
مذاکراتی که با مسئوالن بانک صادرات داشت توانست اعتبار قابل توجهی را برای 
پرداخت وام ضروری به بازنشس��تگان تامین کند که این اقدامات با هدف بهبود 

وضعیت زندگی بازنشستگان انجام می گیرد.
حس��ن مسافری در ادامه اظهار داش��ت: با توجه به افزایش دو برابری تعداد 
تقاضاهای بازنشس��تگان برای استفاده از وام ضروری و به منظور رعایت حقوق و 
رفع هرگونه تبعیض و بی عدالتی بین بازنشس��تگان قرار است امروز )یکشنبه( از 
طریق قرعه کشی که با حضور مسئوالن صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان 
برخی کانون های بازنشستگی انجام می شود اسامی بازنشستگان منتخب مشخص 
و اعالم ش��ود.به گفته وی وام ضروری بازنشس��تگان واجد شرایط تا پایان دی ماه 
به حساب بانکی آنها واریز و از طریق ارسال پیامک به اطالع آنان خواهد رسید.  
همچنین مش��خصات برندگان به تفکیک هر اس��تان در سایت صندوق به نشانی 
www.CSPF.ir تعبیه خواهد شد که بازنشستگان می توانند با شماره دفتر کل 

خود از طریق سایت مطلع شوند.

صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد
اختصاص وام 2 میلیون تومانی
 به 80 هزار بازنشسته کشوری

مدی�ر کل دفتر میوه وزارت جهاد کش�اورزی گف�ت: در تأمین میوه 
ش�ب عید از جمله سیب، پرتقال، نارنگی و کیوی مشکلی وجود ندارد و 

ذخیره سازی آغاز شده است.
جعفر شهامتی فر در گفت وگو با ایسنا افزود: همه تالش دولت بر این است که 
همچون شب یلدا بازار توزیع و قیمت این محصوالت در حد متعادل باقی بماند.

وی افزود: میزان تولید انواع میوه در سال جاری در حدی است که پیش بینی 
می شود تا برداشت فصل آینده، این محصوالت را بتوان در بازار مشاهده کرد.

مدی��ر کل دفتر میوه وزارت جهاد کش��اورزی ادامه داد: برآوردهای تولید به 
گونه ای است که به نظر می رسد امسال حدود 2 میلیون و 600 هزار تن پرتقال، 
3 میلیون و 100 هزار تن سیب، بیش از 800 هزار تن نارنگی و بیش از 240هزار 

تن کیوی تولید شود.
شهامتی فر اظهار کرد: اکنون ذخیره سازی انواع میوه برای شب عید از سوی 
ستاد تنظیم بازار آغاز شده و وزارت جهاد کشاورزی نیز آمار و اطالعات مرتبط با 

سردخانه های خود را در اختیار مسئوالن بازار قرار داده است.
ثبات قیمت میوه

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی نیز در گفت وگو با ایسنا گفت: در 
چند روز گذشته با پشت سر گذاشتن شب یلدا حجم خرید میوه در سطح شهر 
به شدت کاهش یافته که این موضوع نشأت گرفته از خرید کلی خانواده ها برای 
ش��ب یلدا بوده است.حس��ین مهاجران با اشاره به ثبات قیمت میوه بیان کرد: در 
سطح میدان هر کیلو پرتقال تامسون شمال 800 تا 1500 تومان، پرتقال جنوب 
2500 تا 3000 تومان و پرتقال کوهستان 700 تا هزار تومان به فروش می رسد.

وی افزود: بازار س��یب نیز بس��یار راکد است و با کاهش هر کیلو 500 تومان 
همچنان قیمت سیب در بازار باالست و برای خرید هر کیلو سیب با کیفیت در 

میدان باید 5000 تومان هزینه کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: در حال حاضر در سطح میدان 
هر کیلو خیار درجه یک 1500 تا 2200 تومان و نارنگی کیلویی 1500 تا 2200 

تومان به فروش می رسد.

وزارت کشاورزی اعالم کرد
آغاز ذخیره سازی میوه شب عید

معاون نظارت بر بهره برداری ش�رکت آبفای استان تهران از مردم خواست همچنان به 
صرفه جویی 20 درصدی مصرف آب ادامه دهند.

علیرضا نوذری پور در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت سامانه آب شرق تهران 
به خاطر مدیریت مصرف اعمال شده نسبت به ماه گذشته تفاوتی کرده است، افزود: اگرچه در سامانه 
شرق تهران قطعی آب اعمال نشده است، اما به هر حال همچنان افت فشار آب از ساعت 12 شب تا 
4 صبح ادامه دارد.نوذری پور با بیان اینکه این افت فشار آب برای ارزیابی سیستم ها و تمرین ها بوده 
است، تاکید کرد: نگرانی ها بر این بود که سد لتیان را همانند سد الر از دست بدهیم که با مدیریت 
اعمال شده این موضوع مرتفع شد.به گفته وی، با پمپاژ آب سد الر به سد لتیان توانستیم حجم مفید 
س��د لتیان را حفظ کنیم.معاون نظارت بر بهره برداری آبفای استان تهران گفت: حجم مفید آب سد 
الر در حال حاضر از صفر گذشته است که البته یکی از دالیل کاهش حجم مفید آب در سد الر در 

کنار کاهش بارندگی ها، فرار آب از این سد است.به گفته وی، در حال حاضر حجم آبی که در پشت 
سد الر وجود دارد 15میلیون مترمکعب است.نوذری پور با تاکید بر اینکه مردم تهران باید صرفه جویی 
20 درصدی را همچنان سرلوحه کار خود قرار دهند، اظهار امیدواری کرد که در انتهای سال وضعیت 
بارندگی ها مناسب باشد تا وضعیت سد الر به حالت عادی بازگردد.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
مشکل تبلیغات کاهش مصرف آب توسط شهروندان تهرانی در صدا و سیما حل شد یا خیر گفت: به 
هرحال آب یک کاال برای شرکت آبفا محسوب نمی شود که با تبلیغات آن در صدا و سیما ما بخواهیم 
از تبلیغ آن سود مالی کسب کنیم.نوذری پور ادامه داد: هیچ بنگاه اقتصادی نمی تواند با دادن پول به 
صدا و س��یما تبلیغ کند که این کاال را کمتر مصرف کنید، پس آب یک بحث ملی اس��ت و شخصی 
نیست.پیش تر مسئوالن وزارت نیرو و شرکت آبفا اعالم کرده بودند که برای تبلیغ کاهش مصرف آب 

توسط مردم پول کافی ندارند که به صدا و سیما بابت این تبلیغات بپردازند.

شرکت آبفا:

مردم تهران صرفه جویی 20 درصدی مصرف آب را ادامه دهند

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اگر سهام عدالت خوب 
مدیریت ش�ود، دولت می تواند شرکت های بزرگ را از این طریق 

به مردم واگذار کند.
میرعلی اش��رف عبداهلل پوری حسینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه 
هر چه تعداد س��هامداران بیشتر باشد، سازمان خصوصی سازی به هدف 
خود که افزایش تعداد سهامداران در جامعه است، نزدیک می شود، افزود: 
متأس��فانه این امر تاکنون کمی مغفول مانده و یا شاید شرایط اقتصادی 

جامعه چنین ایجاب کرده است.
مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد که ش��فاف 
شدن فضای اقتصادی جامعه از یک سو و تمهیداتی که اندیشیده می شود، 
از س��وی دیگر به شکل گیری شرایط برای سهامداران بیشتر افراد جامعه 
منجر ش��ود و در ادامه افزود: براین اس��اس دولت می تواند واگذار ی های 

بزرگ را به مردم انجام دهد.
وی ادامه داد: س��هام عدالت در این راس��تا اگر خوب مدیریت ش��ود 
می تواند در آینده به یک توانمندی بزرگ مالی ختم شود که تعداد زیادی 
از سهامداران خرد سهامدار آن هستند را در بر بگیرد و با این روش می توان 

شرکت های بزرگ را واگذار کرد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: نهادهای بزرگ که سرمایه های 
کالن کش��ور هس��تند و در عین حال متعلق به مردم هستند، می توان از 

این طریق واگذار کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی:
دولت شرکت های بزرگ را 

به مردم واگذار کند

مدیرعام�ل س�ازمان بیمه 
س�المت ایران اعالم ک�رد: تا 
پایان اس�فندماه س�ال جاری 
حاشیه نش�ینان کش�ور تحت 
پوش�ش بیم�ه درمان�ی قرار 

می گیرند.
انوشیروان محسنی بندپی  در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه 
طرح تحت پوش��ش ق��رار گرفتن 
بیمه درمان حاشیه نشینان کشور 
هم اکنون در مرحله کارشناسی قرار 
دارد و تا پایان دی و بهمن ماه سال 
جاری مسائل کارشناسی آن تمام 
می شود، گفت: این طرح هم اکنون 
در س��ازمان بیمه سالمت ایران و 
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در مرحله 

کارشناسی قرار دارد.
وی افزود: پوشش بیمه درمانی 

حاشیه نشینان کشور توسط بیمه 
سالمت ایران ارائه و توسط معاونت 
بهداشتی وزارت بهداشت پذیرفته 
ش��ده و هم اکن��ون در این مرحله 
ق��رار دارد که این اف��راد نیازمند 
چ��ه مراقبت های��ی در زمینه های 
بهداش��تی، پیش��گیری، اقدامات 

درمانی هستند.
مدیرعامل بیمه سالمت ایران با 
بیان اینکه قرار است حاشیه نشینان 
کش��ور به عنوان افراد مس��تحق 
و نیازمن��د دریاف��ت ارائه خدمات 
پایه درمانی تحت پوش��ش بیمه 
س��المت ایران قرار گیرند، گفت: 
این افراد ابتدا با همکاری سازمان 
بیمه سالمت ایران و معاونت وزارت 
بهداش��ت شناسایی شده و سپس 
تحت پوشش مراقبت های سالمتی، 
بهداشتی و درمانی قرار می گیرند 

که این طرح هم اکنون در دستور 
کار قرار گرفته است.

به گفت��ه بندپ��ی، هم اکنون 
مساله اصلی بر روی میزان فرانشیز 
حاشیه نشینان  توس��ط  پرداختی 
اس��ت چرا که این اف��راد به دلیل 
نیازمند  نامس��اعد مالی  ش��رایط 
این موضوع هس��تند که کمترین 
میزان پرداختی را برای پوش��ش 
بیم��ه درمانی پرداخت کنند و در 
این راس��تا بیمه سالمت و وزارت 
بهداش��ت به دنبال مجوزی است 
که بتواند حداقل دریافتی را از این 

افراد داشته باشد.
وی ادام��ه داد: ع��الوه بر این 
موضوع بس��ته خدم��ات درمانی 
تعریف ش��ده برای ای��ن افراد در 
مرحله کارشناس��ی ق��رار دارد تا 
بتوانیم در م��ورد خدمات درمانی 

ک��ه باید ب��ه این افراد ارائه ش��ود 
تصمیم بگیریم.

بیم��ه س��المت  مدیرعام��ل 
ای��ران در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا 
اف��راد حاشیه نش��ین مج��زای از 
بیمه ش��دگان روس��تایی تح��ت 
پوش��ش این س��ازمان هستند یا 
خی��ر؟ عنوان کرد: بیمه ش��دگان 
روستایی در سامانه ارجاع درمان 
سازمان قرار دارند اما در ارتباط با 
حاشیه نشینان این موضوع مطرح 
نیس��ت و آنها ع��اری از دریافت 
ارائه خدم��ات درمانی هس��تند، 
بنابراین جزو بیمه شدگان روستایی 
محسوب نمی شوند. حتی اگر هم 
زمانی در روس��تاها تحت پوشش 
بیمه روستایی قرار داشتند زمانی 
که به حاشیه ش��هرها می روند از 

طرح موجود خارج می شوند.

بندپ��ی همچنین در پاس��خ 
ب��ه اینکه با توجه ب��ه آمار، تعداد 
افراد تحت پوش��ش سازمان بیمه 
سالمت و سازمان تامین اجتماعی 
70 میلیون نفر اعالم می شود پس 
علت وجود 9 میلیون حاشیه نشین 
بدون پوش��ش بیم��ه درمانی در 
کش��ور چیس��ت؟ اظهار کرد: در 
س��ازمان بیم��ه س��المت ایران و 
سازمان تامین اجتماعی هم پوشانی 
دفترچه ه��ای درمانی وجود دارد 
به همین دلیل برخی افراد دارای 
دو دفترچه همزمان می باشند، به 
همین دلیل تعداد افراد بیمه شده 
به 70 میلیون نفر رسیده در حالی 
که هم اکنون ش��اهدیم تعداد 8 تا 
9 میلیون نفر افراد حاشیه نش��ین 
کش��ور بدون هیچ پوش��ش بیمه 

درمانی در حال زندگی هستند.

مدیرعامل بیمه سالمت:

حاشیه نشینان کشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند

واردات خودروهای  تعرف�ه 
ب�ا حجم موتور هزار سی س�ی، 
40 درصد تعیین ش�د و به ازای 
هر 500 سی س�ی افزایش حجم 
موتور تعرفه واردات، 10 درصد 

افزایش می یابد.
به گزارش ایسنا کارگروه بررسی 
تعرفه واردات خودرو پیشنهاد خود 
در زمین��ه تعرف��ه واردات خ��ودرو 
برای س��ال آین��ده را به ش��ورای 

سیاست گذاری خودرو ارائه کرد.
این کارگروه زیرمجموعه شورای 

سیاس��ت گذاری خودرو بوده و در 
صورت تصویب پیشنهاد ارائه شده 
در این شورا، از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به کمیسیون ماده 

یک ارائه خواهد شد.
براساس طرح کارگروه بررسی 
تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات 
برای خودروهای با حجم موتور هزار 
سی س��ی، 40 درصد تعیین شده و 
به ازای هر 500 سی س��ی افزایش 
حجم موتور خودرو، تعرفه واردات 

10 درصد افزایش می یابد.

ردات  وا تعرف��ه  ی��ن  برا بنا
خودروه��ای با حجم موت��ور هزار 
سی س��ی، 40 درص��د، 1000 ت��ا 
1500 سی سی، 50 درصد، 1500 
تا 2000 سی سی، 60 درصد، 2000 
ت��ا 2500 سی س��ی، 70 درص��د، 
2500 تا 3000 سی سی، 80 درصد 
و 3000 سی سی به باال، 90 درصد 

خواهد بود.
در صورت تأیید کمیسیون ماده 
یک ای��ن تعرفه ها از ابتدای س��ال 

آینده اجرایی خواهد شد.

تعرفه جدید واردات خودرو تعیین شد

یک مقام پاکس�تانی با تاکید 
بر لزوم تکمیل پروژه واردات گاز 
ایران تصریح کرد آینده پاکستان 
ب�ه پ�روژه واردات گاز از ای�ران 

وابسته است.
زبی��ر احم��د ملک رئی��س اتاق 
بازرگانی و صنعت پاکستان پیشبرد 
پروژه واردات گاز از ایران را برای حل 
و فصل بحران انرژی پاکستان خواستار 
ش��د و گفت: دولت اسالم آباد باید از 
همه منابع احتمالی برای حل بحران 

انرژی در این کشور استفاده کند.
به گزارش روزنامه بیزنس ریکور 
ای��ن مق��ام پاکس��تانی اظه��ار کرد: 
پاکس��تان تنها کش��وری است که با 
وج��ود کمب��ود گاز نیروگاه های آن 

گازسوز هستند.
وی اف��زود: آینده پاکس��تان به 
پروژه  های واردات گاز از ایران و س��د 
کله باغ )کی بی دی( وابس��ته است و 
بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران 
ای��ن موض��وع را درک نکرده ان��د. به 

گزارش شانا، شاهد خاقان عباسی وزیر 
نفت و منابع طبیعی پاکس��تان نیز با 
بیان این که در طول پنج سال دوران 
دولت کنونی پاکستان، گاز بیشتر در 
این کش��ور تامین خواهد شد، افزود: 
پاکس��تان در 15 سال اخیر با بحران 

گاز روبه رو بوده است.
وی همچنی��ن با بی��ان این که 
خ��ط لوله گازی ایران- پاکس��تان با 
روبه روس��ت،  بین المللی  تحریم های 
اظه��ار کرد: کار روی پ��روژه واردات 

ال ان ج��ی و خط لول��ه گازی ایران- 
پاکس��تان به منظور پای��ان دادن به 
بحران گاز در این کش��ور انجام شده 

است.
زیرس��اخت های قدیمی و س��وء 
مدیری��ت در بخش انرژی پاکس��تان 
سبب شده است تا بیشتر بخش های 
این کش��ور منابع قابل اطمینان برق 

نداشته باشند.
وج��ود ش��کاف می��ان عرضه و 
تقاضای گاز در پاکس��تان به کمبود 

این سوخت پاک و گسترش اعتراض ها 
در این کش��ور منجر ش��ده و دولت 
پاکس��تان به منظور حل این معضل، 
راهکارهای الزم را در دستور کار قرار 
داده که از جمله آنها احداث خط لوله 

گازی ایران- پاکستان )صلح( است.
گفتن��ی اس��ت برخ��ی مقامات 
پاکستانی تحت فشار آمریکایی ها به 
بهانه تحریم ایران خواستار کناره گیری 
اس��الم آباد از پروژه خ��ط لوله صلح 

شده اند.

رئیس اداره امور نهادهای مالی س�ازمان بورس از صدور مجوز 
فعالیت چهارمین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در فرابورس 

خبر داد.
بهنام چاوشی اظهار داشت: صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با نماد 
اطلس اخیرا توانست با مشارکت بیش از 5600 سرمایه گذار مبلغی معادل 
550 میلیارد ریال را در دوره پذیره نویسی جذب کند که در روزهای جاری 

معامالت آن در بازار فرابورس آغاز خواهد شد.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر مبلغی بیش از 1340 میلیارد ریال تحت 
مدیریت 4 صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله قرار دارد که با توجه به 
رشد تقاضا )صدور واحد جدید توسط بازارگردان( برای صندوق های فعلی و 
صدور مجوز برای درخواست های در جریان، رقم مذکور رو به افزایش است.
چاوش��ی در توضیح بیشتر صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله 
گفت: در 6 مهر ماه امس��ال برای اولین ب��ار امکان معامالت صندوق های 
س��رمایه گذاری در ب��ازار ثانویه، ب��ا طراحی و راه اندازی ن��وع جدیدی از 
صندوق های س��رمایه گذاری فراهم شد. صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس یا فرابورس از ساختار ETF های موجود در دنیا الگوبرداری 
ش��ده و در طراحی آن عالوه بر ارتقاء در س��رعت انجام محاسبات خالص 
ارزش دارایی های صندوق های س��رمایه گذاری )حداکثر 2 دقیقه یکبار(، 
بس��تر مناسبی برای بهره برداری فعاالن حرفه ای بازار سرمایه از پتانسیل 
مناسب مدیریت صندوق های سرمایه گذاری توسط سبد گردان ها فراهم شد.

رئی��س اداره امور نهادهای مالی افزود: ب��ه منظور افزایش مطلوبیت 
برای پذیره نویس��ی اولیه صندوق های س��رمایه گذاری، ب��ا توجه به الزام 
ثبت صندوق های سرمایه گذاری نزد مرجع ثبت شرکت ها به عنوان یک 
ش��خصیت حقوقی )طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید( و 
نیز به خاطر زمان بر بودن فرآیند ثبت در اداره ثبت شرکت ها، در رویه ای 
جدید، موسسین صندوق های سرمایه گذاری پیش از انجام پذیره نویسی 

اقدام به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها می کنند.
وی ادامه داد: از این پس فعالیت صندوق های سرمایه گذاری با فاصله 
کمت��ر از یک هفته پس از پایان پذیره نویس��ی آغاز می ش��ود و در مورد 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
با آغاز فعالیت صندوق، در بورس یا فرابورس )حسب مورد( قابل معامله 
خواهد بود و س��رمایه گذاران نگران خواب سرمایه خود نخواهند بود. این 
امر در مورد صندوق آس��اس و چهارمین صندوق س��رمایه گذاری با نماد 

اطلس )با مدیریت شرکت کارگزاری مفید( صورت پذیرفت.

مجوز فعالیت چهارمین صندوق قابل معامله 
در فرابورس صادر شد

 مقام پاکستانی:آینده پاکستان به گاز وارداتی ایران وابسته است


